شهر دوستدار کودک ،شهری برای همه کودکان
همه کودکان نیاز دارند در محیطی رشد کنند که در آن احساس امنیت کنند؛ به خدمات اولیه و آب و هوای پاک دسترسی
داشته باشند ،بازی کنند ،بیاموزند و پرورش یابند؛ شهری که در آن نظرات کودکان محترم شمرده شده و به آنها اهمیت
داده می شود.
ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف به شهرها و جوامع مختلف کمک میکند این نیاز مهم را برای هر کودک
به واقعیت تبدیل کنند.

کودکان از شهرها و جوامع خود انتظار حمایت دارند
ابتکار شهر دوستدار کودک ( )CFCIدر سال  1996با هدف پاسخگویی
به چالش های تحقق حقوق کودکان در دنیایی که روز به روز به سمت
شهری شدن و تمرکز زدایی پیش میرود ،معرفی شد .این ابتکار ،شرکای
محلی و یونیسف را گرد هم میآورد تا شهرها و جوامعی امن ،فراگیر و
مناسب کودک ایجاد کند.
کودکان آینده سازان ما هستند؛ اما چطور مطمئن شویم آینده برای همه
کودکان روشن است؟ همه کودکان حقوقی دارند ولی همه آنها از
فرصتهای یکسان برخوردار نیستند .هنوز هم نابرابری های بارزی میان
کودکان ،به ویژه در شهرها ،وجود دارد .همانگونه که جهان به سیاره ای
شهرنشین تبدیل میشود ،کودکان بیشتری نیز از شهرها و جوامع محل
زندگی خود انتظار دارند برای این شهروندان کوچک کاری انجام دهند.
در سالهای اخیر ،شاهد روند رو به رشدی در میان شهرداران و دولتهای
محلی بوده ایم که از آسیب پذیرترین گروه های ساکن در شهرهای حوزه
مدیریت خود ازجمله کودکان و نوجوانان حمایت و پشتیبانی کرده اند.
ابتکار شهر دوستدار کودک نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است.
این ابتکار که در حال حاضر در بیش از  3000شهر و جامعه محلی در
سراسر جهان اجرایی شده است ،دولت های محلی و سایر مسئولین امر
را تشویق کرده در جهت تحقق حقوق و تأمین نیازهای کوچک ترین
شهروندان خود ،تالش بیشتری انجام دهند و کودکان را حتماً در تصمیم
گیری هایی که به محل زندگی شان مربوط می شود ،مشارکت دهند.

ابتکار شهر دوستدار کودک چیست؟

پویشی جهانی

ابتکاری برای تقویت فراگیرسازی

ابتکاری که یونیسف ،مقامات محلی،
جامعه مدنی ،صاحبان کسب و کار و
دیگر افراد مسئول را گرد هم می آورد
تا شهرها و جوامع را به گونهای تغییر
دهند که دوستدارکودک باشند.

اجتماعی
شهرها و جوامع تشویق می شوند تا آسیب
پذیرترین اقشار را در اولویت قرار دهند .ابتکار
شهر دوستدار کودک تالش میکند هیچ
کودکی نادیده گرفته نشود.

ترویج مشارکت کودکان و نوجوانان

تغییر اولویت ها در همه تصمیم گیری های

مشارکت نه تنها حق همه کودکان
است ،بلکه نظرات کودکان و نوجوانان
نیز باید شنیده شوند تا سیاست هایی
که اتخاذ شده و خدماتی که ارایه
می شوند ،پاسخگوی نیازهای کودکان
باشند .این ابتکار از مشارکت کودکان
در کلیه سطوح توسعه محلی حمایت
می کند.

محلی
با پیوستن به این ابتکار ،مسئولین محلی اهمیت
سرمایه گذاری بر روی رفاه و منافع عالیه کودکان
و نوجوانان را به رسمیت میشناسند.

ابزاری عملی
این ابتکار ،کنوانسیون حقوق کودک را در عمل پیاده می کند .دولت ،در تمامی سطوح ،شرایطی را
فراهم می آورد که حقوق کودک به رسمیت شناخته شده ،اجرا شود و مورد حمایت قرار گیرد .ابتکار
شهر دوستدار کودک به شهرها و جوامع کمک می کند این حقوق را به سیاست های عملی تبدیل کنند.

رویکردی جامع به سوی پایداری
این ابتکار دولت های محلی را تشویق می کند به دامنه گسترده تری از رفاه کودکان بیندیشند،
به گونه ای که همه ابعاد جامعه را در بر گیرد .به عنوان رویکردی جامع که به دنبال حل مسائلی
ازآلودگی گرفته تا بهداشت و سالمت است ،ابتکار شهر دوستدار کودک به دستور کار توسعه
پایدار جهانی نیز کمک می کند.

اهداف و نتایج
ابتکار شهر دوستدار کودک ،چارچوبی مدیریتی را برای ساختن شهرها و جوامع
دوستدار کودک ارائه می دهد.
پنج حوزه زیر ،اساس و هدف این ابتکار را تشکیل می دهند .با در نظر گرفتن
این حوزه ها ،شهرها و جوامع می توانند اهدافشان را بر اساس نیازها و اولویتهای
کودکان و نوجوانان انتخاب کرده و بر آنها تمرکز نمایند.
حق ایمن بودن و
برخورداری از امنیت

حق برخورداری از خدمات ضروری*

حق برخورداری از
بودن در کنار خانواده،

حق شنیده شدن

بازی و اوقات فراغت

حق ارزشمند بودن،
محترم بودن
و برخورد عادالنه

* این مورد خدمات پزشکی ،آموزش ،مراقبتهای تغذیهای ،رشد و تکامل دوره خردسالی و
تحصیل ،عدالت و حمایت خانواده را دربر میگیرد.

چرا همه افراد جامعه محلی باید در این برنامه
مشارکت داشته باشند؟
دولت محلی

کودکان و خانواده ها

همکاری میان بخش های مختلف را در جهت بهبود رفاه کودکان
و نوجوانان تقویت می کند .شرکت در مراحل مختلف این برنامه،
موجب حمایت از روحیه مشارکت محلی و ایجاد احساس غرور و
تعلق خاطر در جامعه می شود.

مورد حمایت قرار میگیرند و
نیازهایشان در تدوین سیاست ها،
اختصاص بودجه و خدمات محلی
مد نظر قرار میگیرد.

کسب و کار محلی
که درحوزه سالمت و رفاه کودکان و نوجوانان
سرمایه گذاری میکنند ،ضمن کمک به
ساخته شدن جوامع توانمند ،باعث تقویت
توسعه محلی و مراحل مدیریت شده و به
دلیل فعالیتهایشان در راستای برآورده
ساختن حقوق کودکان به رسمیت شناخته
میشوند.

سازمان های مدنی یا افراد
تاثیرگذار بر افکارعمومی
که در زمینه رفاه و حقوق کودکان در جامعه
فعالیت میکنند ،از طریق این برنامه توانمند
می شوند تا با مسئولین محلی همکاری سازنده
داشته باشند.

چطور می توان مشارکت داشت؟
امضای تفاهم نامه با یونیسف

بررسی وضعیت کودکان در شهر یا جامعه

اولویت گذاری اهداف و مقاصد
در چارچوب اهداف و نتایج برنامه

تهیه پیش نویس و تصویب برنامه اقدام
و اختصاص بودجه برای ابتکار شهر دوستدار کودک

کسب لوگوی نامزد ابتکار شهر دوستدار کودک

چگونه می توان به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته شد
و گواهی دریافت کرد؟
اجرای برنامه اقدام ( 2تا  5سال)

ارزیابی پیشرفت برنامه

در صورت مثبت بودن ارزیابی ،کسب
لوگوی برنامه شهر دوستدار کودک،
دریافت گواهی و به رسمیت شناخته
شدن به عنوان شهر دوستدار کودک

ایجاد شهر دوستدار کودک ،یک روند مستمر است .در مرحله بعد ،شهرها می توانند چرخه مراحل
را دوباره آغاز کنند ،پیش نویس برنامه اقدام جدید را تهیه کرده ،فعالیت هایشان را در برخی
زمینه ها تقویت کنند و سرانجام دوباره به عنوان شهر دوستدارکودک شناخته شوند .شرکت در
این ابتکار ثابت میکند که مسئولین و اعضای جامعه همچنان به کودکان و نوجوانان اهمیت
می دهند و نمیخواهند به آنچه تاکنون به دست آورده اند ،اکتفا کنند.

ابتکار شهر دوستدار کودک در سراسر دنیا
یافتن کمک در هنگام نیاز :نقاط
امن در اسلوونی
ابتکار نقاط امن ،فضاهای عمومی و
قابل دسترسی را در اختیار
کودکان و نوجوانان قرار می دهد
که می توانند در آنجا کمک
دریافت کنند .این فضاها ممکن
است کتابخانه ها ،مراکز جوانان،
نهادهای عمومی ،بانک ها،
نمایندگی های بیمه ،مغازه ها و
سوپرمارکت ها باشند .هر نقطه
امن ،کارمندانی دارد که در زمینه
حقوق کودک و مراقبت از
کودکان آموزش دیده اند .نقشه
نقاط امن همراه با برنامه های
درسی در تمامی مدارس توزیع
می شود.

همکاری با کسب و کارهای نوپای محلی :ابتکار
شهر دوستدار کودک در شهر هو شی مین
ابتکار شهر دوستدار کودک که به تازگی
در شهر هو شی مین به اجرا درآمده
است ،همکاری نزدیکی با بخش های
تجاری و نوآور دارد تا شهری سالم تر و
ایمن تر برای کودکان ایجاد نماید .این
برنامه موفق شده با جامعه کسب و
کارهای نوپای محلی ارتباط برقرار نماید؛
هرچند ،نتایج نهایی این تعامل درآینده
مشخص میشود.

تعیین دستور کار خود  :کودکان و شورای جوانان آویلس ،اسپانیا
پس از مشورت با بیش از  800کودک ،شورای جوانان پیش نویس برنامه ای راهبردی
برای کودکان و نوجوانان را تهیه و به همراه پیشنهادهایی به شورای شهرداری ارائه نمود.
این پیشنهادها شامل مواردی همچون کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی و ایجاد
امکانات بیشتر برای فعالیت های اوقات فراغت بود .در نهایت ،پیشنهادها به اتفاق آرا به
تصویب شورای شهرداری رسید و به اجرا گذاشته شد.
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